
ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Regulaminu XXIII KRAJOWYCH MISTRZOSTW CHEERLEADERS PSCh – Kielce 

2020, zawierający zasady panujące podczas zawodów, zgodne z obowiązującymi 

wytycznymi GIS, MZ, MEN, MKiDN oraz MS. 

 

Nazwa turnieju:    XXIII Krajowe Mistrzostwa Cheerleaders PSCh – Kielce 2020 

Miejsce:  Duża Scena, Kielecki Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce 

Data:    20.11.2020r. oraz 22.11.2020r. 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders,  

Współorganizator: Kielecki Teatr Tańca 

Biuro Organizacyjne:  05-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b        

Kierownik Organizacyjny:    Jarosław Mazur  -    tel. 505 616 378     j.mazur@psch.pl 

 

1. W związku z sytuacja epidemiczną w Polsce XXIII KMCh PSCh – Kielce 2020 zostaną 

rozegrane w formule on-line.  

2. Zawody odbędą się bez stacjonarnego udziału zawodników i publiczności zewnętrznej. 

3. Organizatorzy, pracownicy, realizatorzy i obsługa wydarzenia będzie pracowała 

stacjonarnie z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego z uwzględnieniem 

reżimu sanitarnego. 

4. Realizowana będzie transmisja „na żywo” dostępna w internecie.  

5. Nadesłane nagrania video uczestników zawodów prezentowane będą, zgodnie z 

programem, na ekranie projekcyjnym usytuowanym na Dużej Scenie KTT. 

6. Przedmiotowe pliki VIDEO w formacie mp4 , 16:9 muszą być nakręcone w poziomie, 

niedopuszczalne są formy montażu. Nagranie winno być dokonane z poziomu parkietu. 

Pliki HD – 1280x720 – 50 lub 60p 

Pliki Full HD – 1920x1080 – 50 lub 60p 

 Organizator dopuszcza możliwości podłożenia dźwięku o odpowiedniej jakości do   

               zrealizowanego nagrania. 

 

7. Komisja Sędziowska XXIII KMCh PSCh – Kielce 2020 będzie oceniać prezentacje 

konkursowe w czasie rzeczywistym, w tradycyjny sposób. 

8. Jakość nagrań video nie ma wpływu na ocenę sędziowską. 

9. Organizatorzy XXIII KMCh PSCh – Kielce 2020 zgodnie z wytycznymi GIS przygotują 

odpowiednie stanowiska do pomiaru temperatury ciała i dezynfekcji rąk. 
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10. W wyznaczonych miejscach zostaną umieszczone środki do dezynfekcji rąk oraz 

instrukcja dezynfekcji rąk. 

11. Przy wejściu na Dużą Scenę KTT, każdy pracownik będzie miał zmierzoną temperaturę 

ciała, a w przypadku podwyższonej temperatury, nie zostanie wpuszczony na teren 

obiektu. 

12. Każdy pracownik jest zobowiązany do zabranie ze sobą maseczek lub innych 

przedmiotów służących do zakrywania ust i nosa. 

13. Każdy pracownik jest zobowiązany do dostarczenia pisemnej deklaracji o braku 

zachorowania na COVID-19 oraz braku kontaktu z osobą chorą na COVID-19, według 

załączonego wzoru. 

14. Podczas trwania XXIII KMCh PSCh - Kielce 2020 wszyscy uczestnicy wydarzenia 

zobowiązani są do zakrywania ust i nosa we wszystkich miejscach z wyłączeniem 

specjalnie wyznaczonych stref.  

15. W trakcie zawodów, podczas stosownych przerw będzie przeprowadzana dezynfekcja. 

16. Ewentualne posiłki obiadowe w opakowaniach jednorazowych, będą wydawane w 

określonych godzinach oraz miejscu. 

17. Wyniki będą ogłaszane po każdym z bloków.  

18. W trakcie trwania XXIII KMCh PSCh – Kielce 2020 prosimy o zachowanie 

odpowiedniego dystansu, zakrywania ust i nosa, częstej dezynfekcji rąk oraz do 

przestrzegania regulaminów. Osoby, które nie będą się stosowały do ogłoszony 

zasad, zostaną poproszone o opuszczenie miejsca zawodów. 

19. Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie ogłoszony najpóźniej w dniu 

19.11.2020r. . 

 

 

 

 


